NORMATIVA ACADÈMICA GENERAL DELS ESTUDIS DE 1r., 1r
i 2n. i 2n. CICLE DE LA UPC, PER A LA SEVA APLICACIÓ AL
CURS ACADÈMIC 2012-2013

Acord núm. 124/2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova a la normativa
acadèmica general dels estudis de 1r., 1r. I 2n. I 2n. Cicle de la UPC, per a la
seva aplicació al curs acadèmic 2012-2013 (perquè l’aprovi, si escau, el
Consell Social).

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Docència
i Estudiantat celebrada el dia 12/07/2012.

•

Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 23/07/2012.

DOCUMENT CG 13/07 2012

Vicerectorat de Política Acadèmica
23 de juliol de 2012

Ratificació de l’actual Normativa Acadèmica General dels
estudis de 1r., 1r. i 2n. i 2n. cicle de la UPC, per a la seva
aplicació al curs acadèmic 2012-2013.

Introducció
Des de 2009-2010, en aplicació del Real Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, es van començar a implantar els estudis de grau a la UPC i es va
iniciar el procés d’extinció dels estudis de 1r., 1r. i 2n. i 2n. cicle de la UPC.
En aquest context, es preveu concloure aquest procés d’extinció en les
mateixes condicions, pel que fa al marc normatiu, aplicades fins ara. Així
mateix, no s’ha produït cap circumstància que hagi motivat la modificació
del redactat actualment vigent.
Per tant, és aquest sentit que es considera convenient prorrogar l’aplicació
de la normativa per al proper curs acadèmic 2012-2013 en els mateixos
termes en que va ser redactada.

Per tot això, es fa la següent:

Proposta d’ACORD
Es prorroga la vigència per al proper curs acadèmic 2012/2013 del redactat
de la Normativa Acadèmica General dels estudis de 1r., 1r. i 2n. i 2n. cicle
de la UPC, que es va aprovar per la Comissió de Docència i Estudiantat del 6
de juliol de 2011 i pel Consell de Govern de 20 de juliol de 2011 (Acord
núm. 142/2011).

Vicerectorat de Política Acadèmica
Juliol 2012

